
 
 
   

 
 

 

 
 

 Warszawa, 13 października 2022 r. 

 
 

 
 Koreańska i japońska pielęgnacja – czas na nowy 

azjatycki katalog w Hebe! 
 

Katalogi Hebe to prawdziwa skarbnica wiedzy. Poza prezentacją najnowszych 
hitów promocyjnych można w nich znaleźć wiele cennych porad dotyczących 
sekretów azjatyckiej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Już od 3 października 
klienci mogą skorzystać z bogatej oferty, zawierającej najnowsze trendy 
koreańskiej i japońskiej pielęgnacji dostępne w Hebe. 

W ofercie znalazło się wiele produktów z kategorii pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, a 
także informacje dotyczące sekretów i sposobów na piękną i gładką skórę, z której 
słyną Azjatki. Katalog jest świetnym poradnikiem w kwestii doboru produktów 
pomagających w osiągnięciu nieskazitelnej i pięknie rozświetlonej skóry oraz gęstych, 
zdrowych i lśniących włosów. Dzięki bogatym w składniki odżywcze produktom 
koreańskim i japońskim dbanie o cerę, włosy i ciało stanie się nie tylko skuteczne, ale 
również bardzo przyjemne. Odkryj wyjątkowe produkty do pielęgnacji azjatyckiej w 
naszym katalogu! 

Na klientów czeka aż 880 produktów azjatyckich dostępnych w ofercie Hebe. To 
produkty bogate w innowacyjne formuły, substancje czynne, ekstrakty, wyciągi i oleje 
roślinne oraz cenne składniki odżywcze. W ofercie Hebe znajdują się produkty aż 24 
azjatyckich marek, m.in. Cliv, Benton, Bergamo, PureHeals, Holika Holika, Mediheal, 
Skin79, Purederm, Nadeshiko, Soqu, Purella, Cocopalm i wiele innych. 

Fanom koreańskich kosmetyków Hebe proponuje innowacyjną, heksapeptydową 
ampułkę ujędrniającą do twarzy marki Cliv. To niewątpliwy hit i przełom innowacyjny 
produktów z kategorii pro age, który zakupisz tylko w Hebe. Kosmetyk jako nowość w 
Hebe został przeceniony z 139,99 zł do 79,99 zł. 

Z marki Benton Hebe poleca nawilżająco-ujędrniający krem do twarzy Snail Bee w 
cenie 79,99 zł zamiast 114,99 zł oraz krem pod oczy Fermentation przeceniony ze 
149,99 zł na 99,99 zł. Wśród kosmetyków w wyjątkowych cenach znajdziemy również 
produkty Bergamo, m.in. rozświetlającą esencję do twarzy 24k Gold w cenie 69,99 zł 
zamiast 99,99 zł i przeciwzmarszczkowe serum do twarzy z kolagenem S.9 
przecenione z 79,99 zł na 47,99 zł (cena z kartą My Hebe). 

Na półkach w niższych cenach znajdziemy także produkty znanej marki PureHeals, 
która słynie z naturalnych składników. To nie lada gratka, ponieważ przecenione o -
40% zostały całe linie Rose i Propolis. W promocji znalazły się np. nawilżająca pianka 
do twarzy PureHeals Rose w cenie 53,99 zł zamiast 89,99 zł oraz ampułka do twarzy 
Propolis 90 w tej samej cenie, a także nawilżająco-ujędrniający krem do twarzy 
PureHeals Rose w cenie 83,99 zł zamiast 139,99 zł. 
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Holika holika, to marka, która skradła serca wielu klientkom, w swojej ofercie posiada 
produkty do 10-etapowej azjatyckiej pielęgnacji twarzy. W atrakcyjnych cenach można 
znaleźć m.in. aloesowy żel wielofunkcyjny za 27,99 zł zamiast 34,99 zł, piankę 
oczyszczającą do twarzy za 29,99 zł zamiast 37,99 zł (cena z kartą My Hebe), czy 
wodoodporny krem do twarzy SPF50 za 74,99 zł zamiast 84,99 zł. 

Z marki Mediheal w korzystnych cenach znajdziemy np. łagodzący tonik do twarzy Tea 
Tree w cenie 59,99 zł zamiast 94,99 zł, nawilżający krem do twarzy Tea Tree w cenie 
71,99 zł (cena z kartą My Hebe) zamiast 119,99 zł, a także (również z serii Tea Tree) 
peeling do twarzy w płatkach w cenie 57,99 zł zamiast 94,99 zł. Natomiast z oferty 
marki Skin79 w promocyjnych cenach znalazły się m.in. oczyszczająca pianka do 
twarzy z serii Jeju Aloe za 29,99 zł zamiast 49,99 zł, płatki pod oczy z kwasem 
hialuronowym w cenie 54,99 zł zamiast 89,99 zł, a także kokosowy olejek do 
demakijażu w cenie 49,99 zł (cena z kartą My Hebe) zamiast 82,99 zł. 

Marka Purederm słynie z szerokiego wyboru nawilżających i głęboko oczyszczających 
maseczek do twarzy oraz peelingów enzymatycznych. W nowym katalogu azjatyckim 
w promocji znalazły się maski hydrokolagenowe ze złotem w cenie 34,99 zł zamiast 
49,99 zł za 25 sztuk, maska na podbródek Dual Shaping za 11,99 zł zamiast 15,99 zł, 
kolagenowe płatki pod oczy w cenie 5,99 zł zamiast 9,99 zł za 30 sztuk. Przecenione 
zostały również peelingi do twarzy z 19,99 zł na 11,99 zł (cena z kartą My Hebe) oraz 
maseczki Bubble w cenie 8,99 zł zamiast 14,99 zł. W atrakcyjnych cenach znalazły 
się nie tylko maseczki do twarzy, ale również maseczka na pośladki Purederm Just w 
cenie 13,99 zł zamiast 16,99 zł, maska złuszczająca na pięty za 13,99 zł zamiast 24,99 
zł, a także maski do dłoni w cenie 12,99 zł zamiast 15,99 zł (cena z kartą My Hebe). 

Oczyszczanie, złuszczanie, tonizowanie, odżywianie i nawilżanie – to 5 kroków 
japońskiego rytuału piękna. W ofercie katalogu azjatyckiego w promocji znalazły się 
japońskie kosmetyki takie jak: oczyszczająco-nawilżający tonik do twarzy marki 
Mitomo w cenie 118,99 zł zamiast 169,99 zł, przeciwstarzeniowe maski do twarzy na 
noc Saborino od BCL za 97,99 zł zamiast 139,99 zł, beztłuszczowy, oczyszczający 
płyn do twarzy BCL AHA za 62,99 zł zamiast 89,99 zł i inne. 

W katalogu w promocji znalazły się również japońskie kosmetyki do pielęgnacji włosów 
marki Ahalo Butter, Claynal, Nadeshiko i Cocopalm, które są dostępne wyłącznie w 
Hebe. Przecenione zostały m.in. maska do włosów Ahalo Butter Rich Moist z 89,99 zł 
na 49,99 zł (cena z kartą My Hebe), szampon i odżywka do włosów marki Claynal 
Smooth SPA z 99,99 zł na 69,99 zł, szampon i odżywka od Nadeshiko Hydrating Hair 
z 59,99 zł na 49,99 zł, a także szampon i odżywka od marki Cocopalm z serii Southern 
Tropics z 59,99 zł na 49,99 zł.  

Ponadto cała linia koreańskich kosmetyków Snail Repair marki Mizon została 
przeceniona o -30%. Produkty są nowością i są dostępne wyłącznie w Hebe. 

Hebe stara się podążać za nowościami, a K-beauty i J-beauty, to ostatnio 
najgłośniejsze z nich – w końcu uroda Azjatek w ostatnim czasie stała się 
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utożsamieniem piękna. Nieskazitelnie gładką, rozświetloną cerę i gęste, zdrowe włosy 
Azjatki osiągają właśnie dzięki nowoczesnym metodom pielęgnacyjnym opartym na 
wieloetapowej pielęgnacji przy użyciu wysokiej jakości kosmetyków. Innowacyjność 
produktów sprawia, że przynoszą one szybkie i imponujące efekty. Zajrzyj do nowego 
katalogu Hebe i rozpocznij swoje azjatyckie rytuały pielęgnacyjne w atrakcyjnych 
cenach. 

Oferta obowiązuje w drogeriach Hebe, w sklepie internetowym hebe.pl oraz w aplikacji 
od 3 do 31 października 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.   
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